
Cultes 

Motius de Pregària 

15 min. abans del culte.  
Lloc:  Guarderia . 

22 de juliol//29 de juliol22 de juliol//29 de juliol22 de juliol//29 de juliol22 de juliol//29 de juliol    

Diaca Diaca Diaca Diaca dededede    torn:torn:torn:torn: Àngela R//Myriam R 

Torn de porta: Lliure disposició 

Bona Llavor 

Diaques 

Francesc A, 609475704; Myriam R,676233434; Amadeu G, 620603042;  
Àngela R. 646211050; Xavier N, 650439796;  

Caldera  

Corals 

Al·leluia:  
L’Estel:   

Dijous 2/4 de 7 de la tarda 
Vacances d’estiu: del 28 de juny  al 

14 de setembre 

Telèfon per contactar amb el pastor Melero: 
630113463. 

Atenció pastoral 

Si teniu alguna aportació pel fulletó, envieu-la al mail: fulleto@1eebs.com   
                                            MOLTES GRÀCIES! 

Des del 24 de juny fins al 9 de setembre 10h 
Dijous: Culte de pregària 20h. Vacances d’estiu 
del 28 de juny al 14 de setembre. 

2n dimarts de cada mes a 2/4 de 9 de la nit. 

Senyores 

Repartim roba i aliments 
Esmorzem 

Cada 2 dissabtes de 10 a 12:30 del matí 
 

∗ Pels malalts, malaltes i les seves famílies: la Teresa Q, la Magdalena, la Mercé R, 
la Rosa i l’Artur i la mare de la Rosa ,  l’Elisabeta i la seva filla Alina, la Núria P,  
la Susanna W, la Ruth G. 
∗ Per les persones que han perdut la feina ( Eva LL) i les seves famílies. 
∗ Per les persones grans de la comunitat, que el Senyor els hi doni salut i 
fortalesa en aquesta etapa de la seva vida. I que nosaltres puguem aprendre 
de la seva saviesa. 
∗ Pels nois i noies de la nostra comunitat.  Per les famílies de l’Església. 
∗ Per les classes de discipulat. 
∗ Per la certesa de saber que el Senyor sempre ens acompanya. 
∗ Pel temps d’estiu i de  descans que podrem o estem gaudint. 
 
 

HORARI D’ESTIU 10hHORARI D’ESTIU 10hHORARI D’ESTIU 10hHORARI D’ESTIU 10h    

Del 24 de juny fins al 9 de setembreDel 24 de juny fins al 9 de setembreDel 24 de juny fins al 9 de setembreDel 24 de juny fins al 9 de setembre    

Fins el mes de setembre 

ANIVERSARIANIVERSARIANIVERSARIANIVERSARI    
23-7 Elisabeta P 

C/Reina Elionor 177 
 08205 Sabadell 

Benvingut! 

22  de juliol de 2012 
Número 1333 

Inscrita en el Registre d’Entitats Religioses amb el número 2924-SE/A     

Benvingut/da a la Primera Església Evangèlica Baptista de Sabadell, volem 
ser una església dinàmica i vibrant situada al Barri de Gràcia, Sabadell.  
El nostre paper i la nostra visió és l’evangelització i la transformació de la 
nostra societat. Gaudeix amb nosaltres de totes les activitats i serveis! 

Creure és posseir anticipadament a llò que esperem, Creure és posseir anticipadament a llò que esperem, Creure és posseir anticipadament a llò que esperem, Creure és posseir anticipadament a llò que esperem,     

és conèixer rea litats que no veiem.   és conèixer rea litats que no veiem.   és conèixer rea litats que no veiem.   és conèixer rea litats que no veiem.       

He 11,1 



HE PERDUT LA FE 
S.F.M. Butlleti 29,4,12. Església Protestant BCN– Centre 

D’un temps ençà, sovint sento aquesta expressió: «És que he perdut la fe.» Com 
que l’he escoltada de persones que parlaven d’altres, no he pogut preguntar als 
autors què volien dir exactament amb la menció de la pèrdua de la fe. I aquest 
fet m’ha fet reflexionar sobre la meva fe. Què vol dir i què significa la fe per a 
mi. 
Crec que sense adonar-nos ens estem referint a coses diferents quan parlem de 
fe, la fe en una persona i la fe com a conjunt doctrinal. Diem i afirmem que 
tenim fe sense definir l’objecte d’aquesta fe, i això fa que la fe esdevingui 
abstracta. En el llenguatge bíblic de tot el Nou Testament (excepte a Hebreus 
11,1 on hi ha l’única definició de fe ), la fe sempre es refereix i té sentit per 
l’objecte d’aquesta fe. No es tracta doncs, d’un sentiment religiós o d’una actitud 
pietosa. Va ser el desenvolupament posterior que va parlar de la fe com a 
objecte de reflexió per ella mateixa. Així sorgeix el concepte de “ la fe de 
l’església ”  ( sigui quina sigui aquesta església )  i que es refereix a un cos 
doctrinal que moltes vegades està en oposició amb altres doctrines que es 
consideren heterodoxes. 
Fe, per a mi, vol ser fe en Jesucrist i en el fet salvador de Déu que tant m’ha 
estimat. La fe parla d’un Déu de bondat que  m’estima malgrat les meves 
mancances i imperfeccions. 
Si quan parlo de fe em refereixo a les doctrines, sigui la «sana doctrina» o 
ortodòxia, fins i tot jo podria dubtar de si he perdut o no aquesta fe. 
És evident que quan els reformadors parlaven de la «sola fides» no es referien a 
la doctrina de l’església sinó a la fe en el Crist del Nou Testament. Aquesta fe en 
el Déu que ens estima i que per això ens ofereix la salvació en el Jesús que mor 
a la creu i en el Crist ressuscitat per Déu. Aquesta fe, que per Pau no es pot 
convertir mai en cap obra meritòria per obtenir la salvació, que només ens és 
donada per gràcia. És aquesta fe la que no vull perdre.  
Les doctrines, que són aproximacions humanes al missatge de l’evangeli, sí que 
ens poden defraudar i fins i tot diria que a vegades és bo perdre-hi  la confiança 
per tornar-nos-les a plantejar. De la mateixa manera, podem perdre la fe en la 
comunitat d’homes que s’atribueixen rols que segurament no els pertanyen. Les 
esglésies ens poden defraudar i ja van defraudar al mateix Pau. Malgrat tot, va 
ser aquest el motiu de les seves cartes, i  ara podem tenir-ne tot aquest llegat que 
d’altra manera no ens hauria arribat  a nosaltres. No som cridats a tenir fe en  
l’església sinó a tenir fe en Aquell que ens ha estimat des de sempre i ens 
segueix estimant. Per això l’invoquem com a Pare nostre. 

REBOST  
Continuem amb el treball d’ajut, assistència i 
a c o m p a n y a m e n t  q u e  r e a l i t z e m 
quinzenalment  des del rebost. Gràcies per la 
vostra col·laboració, recolzament i suport en 
oració, que tant necessitem per continuar 
realitzant aquest ministeri en aquests 
moments tant complicats per a moltes 
persones. Necessitem tonyina, xocolata en 
pols per la llet. Propera distribució : 28-7 

AGENDA d’estiu 

22-7– Culte 10h. Tema Som llum de Crist. 
Text:Fl 2,1-18 
28-7 Rebost i  aperitiu amb els usuaris/es 
29-7 Culte 10h amb la participació d’en  
Josep Borderas 
5-8– Culte 10h. Tema: Companyerisme 
fidel. Tx 2, 19-30 
12-8 Culte 10h. Tema: PROSIGO AL  
BLANCO. Text Fl 3:1-21. 

19-8 Culte 10h.Tema: El goig de Crist. 
Text Fl 4.1-7. 

26-8 Culte 10h. Tema: Ments Netes . 
Text Fl 4:8-9. 
15-9: Assamblea d’església 

LECTURES BIBLIQUES  

ESCOLA D’ESTIU 
Continuem amb les classes de 
discipulat desprès   del culte .Hi sou 
tots i totes convidats! 

El regal més gran que el Senyor ens 

ha donat és la SALVACIÓ i el segon 

l’AMISTATl’AMISTATl’AMISTATl’AMISTAT    

L’amistat 

Dll. Jn 15,13-14; Dm. Sl 133,1;  

Dc. Pr17,17; Dj. Pr 27,6;  

Dv. Pr 27,9-10 ; Ds. Pr 17,9. 

CANVI DE DOMICILI 
La nova adreça de la Magdalena és  
Residència El Serrat  de Vacarisses, 
carrer Del Serrat,4. Desitgem que aquest 
nou lloc li doni el ben estar que 
necessita.  

Des d’aquí voldria fer una crida a aquells que es qüestionen la seva fe, a 
tornar a confiar en el Crist malgrat que l’església els hagi pogut desencisar. 

Jo tampoc voldria perdre-la, aquesta fe. 

Nosaltres no som dels qui es fan enrere i es perden, sinó dels qui creuen i se Nosaltres no som dels qui es fan enrere i es perden, sinó dels qui creuen i se Nosaltres no som dels qui es fan enrere i es perden, sinó dels qui creuen i se Nosaltres no som dels qui es fan enrere i es perden, sinó dels qui creuen i se 
salven.  He10,39 salven.  He10,39 salven.  He10,39 salven.  He10,39     

VACANCES 
Desitgem que l’estiu sigui un temps de moltes 
benediccions.  
Si visiteu una comunitat protestant,  doneu 
salutacions de part de la nostra església.  
BON ESTIU! 

COMIAT 
Na Josefa Murillo vídua de Diego Serna i 
membre de l’església de la Nativitat ha estat 
cridada a la presència del Senyor. Donem 
gràcies al Senyor per la seva vida i fem palès 
el nostre condol a la família per aquesta 
separació temporal. 


